
 
Informe PPGPAM - Segunda Fase Prova Conhecimentos do Processo 

seletivo de Mestrado do PPGPAM 2020 

 
Prezados(as) candidatos(as) do processo seletivo de Mestrado do PPGPAM, 

informo que a Prova de conhecimento ocorrerá no dia 12 de novembro de 2020, quinta-

feira, a partir das 08:30 horas até as 12:30 horas, horário oficial de Brasília-DF. A 

realização da referida prova será realizada pela ferramenta digital google forms, pelo link 

da sala virtual do Google Meet: meet.google.com/tfz-zncb-rds 

A Prova de Conhecimento será baseada na bibliografia, indicada pela Comissão 

de Seleção, que se encontra no Anexo V (Referências bibliográficas) do edital 02.2020 

do PPGPAM. 

Solicitamos aos candidatos(as) que estejam com o RG como forma de 

identificação antes do início da prova escrita e há como exigência que a câmera seja ligada 

para a conferência da identificação do(a) candidato(a).  

Após a verificação da identidade dos(as) candidatos(as) terá início a prova escrita. 

Durante a prova escrita são feitas as seguintes recomendações aos candidatos(as): 

1. Deixar ligada a câmera durante todo o período da prova. Caso a câmera fique desligada 

o(a) candidato(a) será desclassificado(a); 

2. Oscilações na conexão da internet não são da responsabilidade do PPGPAM, por conta 

disso, exige-se que estejam próximos ao sinal de Wi-Fi ou do cabo de internet; 

3. Os(as) candidatos(as) após ingressar na sala da prova escrita e após a conferência dos 

documentos de identificação receberão o link, disponibilizado somente no momento da 

prova, para acessar o formulário virtual da prova escrita; 

4. Recomenda-se que os(as) candidatos(as) tenham conta do Gmail para ter acesso ao 

conteúdo da prova escrita. Infelizmente, é uma regra da plataforma da Google, do qual 

somos apenas um usuário e não temos controle sobre as regras; 

5. A utilização de livros, artigos, fichamentos são permitidos. Porém, não será permitido 

o plágio. Qualquer trecho retirado do livro ipsis litteris ("pelas mesmas letras", 

"literalmente" ou "nas mesmas palavras") será considerado plágio e automaticamente será 

atribuída nota zero ao candidato(a), sendo, portanto, desclassificado(a) do processo 

seletivo. 

6. Manter desabilitado o áudio durante o período da prova escrita. Caso o(a) candidato(a) 

tenha alguma dúvida, poderá usar o chat para fazer a pergunta à banca avaliadora; 

7. Ingressar na sala virtual do Google Meet para a realização da prova 30 minutos antes, 

do horário das 8h30, para o início da conferência dos documentos de identidade. 

Nos colocamos à disposição dos(as) candidatos(as) para quaisquer dúvidas em 

relação ao processo seletivo. 

 

 

 

Rafael Gonçalves Gumiero 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Desenvolvimento 

Regional e Urbano na Amazônia (PPGPAM) 

 


